
Dankbaarheid 
 
Er waait een heerlijke wind over het meer. 
Je bedient de zeilen en zit aan het roer. 
Je hoort het water fris tegen zijkant van de boot spatten en je hoort het holle geluid van gekabbel 
bij het roer. Af en toe flapperen de zeilen fel, terwijl je de lijnen stevig vasthoudt. 
De boot ligt schuin terwijl hij door het water snijdt.  
Hij wiegt je zachtjes van links naar rechts. 
De zeilen staan mooi bol en je kiest je richting.  
De wind drijft de golven voort. 
 
En als je zo om je heen kijkt, met de zon op je gezicht 
valt het je op dat er in de verte plekken zijn, waar geen golfje te zien is.  
De bomen op de oever zorgen ervoor dat de wind daar niet kan komen.  
Het water is er zó vlak dat het er uit ziet als een spiegel en de lucht hangt er boven als een stille 
deken…  
O zo stil. 
Deze plek op het water heet  ‘luwte.’ 
 
Je glijdt met je boot over het spiegelgladde water 
en plots hangen de zeilen slap, 
de boot valt zachtjes stil… 
in de luwte. 
 
Hier valt niet te sturen, of een richting te bepalen. 
Hier hoef je geen rekening te houden, met waar de wind vandaan komt. 
Hier en nu zit je heerlijk in je boot  
en vanuit de stilte hoor je… 
de vogels.  
Je kijkt wat rond en even verderop zie je de spiegelende zon  
op het rimpelende water twinkelen… 
Maar niet hier, hier is het spiegelglad. 
 
En je kijkt over de rand van je boot recht omlaag. 
Je ziet je eigen gezicht in de waterspiegel en de blauwe lucht erachter. 
Dit is het gezicht van iemand die bestaat, 
die een tijd geleden geboren is en…  
 
die daar niets voor heeft hoeven doen… 
…helemaal…niets… 
geen proefwerk voor heeft moeten maken, 
geen test voor heeft hoeven doen, 
niet hoefde te bewijzen of hij/zij uniek genoeg zou zijn… 
om te mógen bestaan. 
 
Je kunt niet anders dan je daar heel rustig bij te voelen… 
en dankbaar, daar bij de rand van je boot,  
 
waar je de warmte van de zon op je rug voelt. 
 
 
(Ik hoop dat dit verhaaltje je op een plezierige manier aan de hand neemt voor een blik in je eigen “keuken.”  
Want het is daar, waar je je kalmte en geborgenheid kunt vinden en ervaren. Het mooie is dat jouw kalmte en 
geborgenheid een machtig instrument is die je vanzélf deelt met je naaste.  
Gebruik het om voor te lezen en/of meditatief voor jezelf…als je het prettig vindt.) 


